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Wst#p
Tekst w wersji elektronicznej wys%ano cz%onkom komisji, wiele uwag cz%onków wprodzano
do tekstu.
Wszyscy cz%onkowie komisji, którzy zabrali g%os, zaj$li stanowisko wyra&nie pozytywne. Formalne glosowanie nie mialo miejsca ani w Komisji Historycznej NiemieckoCzeskiej i Niemiecko-S%owackiej, ani Niemiecko-Polskiej Komisji Podr$cznikowej.
Tekst rozumiany jest jako impuls do dyskusji.
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1 Polityczne ramy dzia%a&
W dyskusji publicznej wokó% planowanego miejsca dokumentacji o charakterze muzealnym
dotycz#cego problematyki „ucieczki i wyp$dzenia” wiele ostatnio mówiono o fundacji, o
rezygnacji ze stanowisk w radzie naukowej kilku jej cz%onków, o mianowaniu nowych
cz%onków rady fundacji itp. Nie mia%a natomiast dotychczas miejsca dyskusja merytoryczna
dot. samej koncepcji. Utrudnia j# fakt, "e fundacja strze"e wgl#du do swoich konkretnych
planów oraz równie", "e przez dwa lata od uchwalenia Ustawy o Fundacji nie zaprezentowa%a ona opinii publicznej "adnej spójnej logicznie, ca%o!ciowej koncepcji.
Niniejszy dokument prezentuje konkretn# koncepcj$ oraz rozwa"ania muzealnodydaktyczne, dla których punktem wyj!cia s# za%o"enia ustawowo okre!lonego celu fundacji. Niniejszym realizuje si$ zamiar zainicjowania wreszcie konstruktywnej merytorycznej dyskusji na p%aszczy&nie mi$dzynarodowej.
Ju" od dawna stworzenie centralnego miejsca pami$ci o charakterze muzealnym dot.
problematyki „ucieczki i wyp$dzenia” jest tematem projektów politycznych. W 1999 roku
Zwi#zek Wyp$dzonych (BdV) wyst#pi% wraz za%o"eniem fundacji „Centrum przeciw
Wyp$dzeniom” z "#daniem budowy muzealnego miejsca pami$ci na temat „Ucieczka,
Wyp$dzenie i Integracja”. W roku 2005 CDU/ CSU i SPD uzgodni%y w swojej Umowie
koalicyjnej utworzenie tzw. „widocznego znaku”, a w roku 2008 rz#d zgodzi% si$ na
utworzenie konkretnego miejsca pami$ci w Berlinie. Dnia 20 maja 2010 Bundestag dokona%
wreszcie w trzecim czytaniu modyfikacji uchwalonej w roku 2008 „Ustawy o utworzeniu
Fundacji Muzeum Historii Niemiec”. Zmiany dotyczy%y zwi#zanego z wy"ej wymienion#
ustaw# utworzenia niesamodzielnej fundacji „Ucieczka, Wyp$dzenie, Pojednanie”, której
zadaniem jest realizacja ekspozycji sta%ej oraz wystaw czasowych.1

1

W umowie koalicyjnej zawartej mi$dzy CDU/ CSU i SPD z dnia 11 listopada 2005 stwierdzono:
„Koalicja opowiada si$ za spo%ecznym jak i historycznym rozliczeniem przymusowej emigracji
(przesiedle'), ucieczki i wyp$dzenia. Chcemy w duchu pojednania postawi( „widoczny znak” tak"e
w Berlinie, a"eby – wspólnie z Europejsk# Sieci# „Pami$( i Solidarno!(” oprócz krajów dotychczas
w niej uczestnicz#cych takich jak Polska, W$gry i S%owacja – przypomnie( o niesprawiedliwo!ci
wskutek bezprawnych wyp$dze' i raz na zawsze je pot$pi(”. W marcu 2008 zosta%a przed%o"ona
przez pe%nomocnika rz#du federalnego ds. kultury i mediów pierwsza, pi$ciostronicowa koncepcja
„widocznego znaku” (patrz www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/BKM/
2008-04-09-sichtbares-zeichen-konzeption-barrierefrei,property=publicationFile.pdf/2008-04-09sichtbares-zeichen-konzeption-barrierefrei). Dnia 14 pa&dziernika 2008 roku koalicja zaprezentowa%a

przed Bundestagiem projekt ustawy o „utworzeniu Fundacji Muzeum Historii Niemiec” (druk
Bundestagu nr 16 / 10571) (wraz ze szczegó%owym uzasadnieniem), który zosta% przyj$ty dnia
4.12.2008 i opublikowany dnia 29.12.2008 w Federalnym Dzienniku Ustaw BGBl. I Nr. 64,
str. 2891. Zmiany ustawy dotycz#ce sk%adu rady fundacji i rady naukowo-programowej niesamodzielnej „Fundacji Ucieczka, Wyp$dzenie, Pojednanie” znajduj# si$ pod drukiem Bundestagu
nr 17 / 1400 z dnia 20.04.2010. Odno!nie g%osowania por. protokó% z posiedzenia plenarnego
Bundestagu 17 / 43 z dnia 20.05.2010.
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Najwy"szy czas, by rozpocz#( merytoryczn# debat$ publiczn# na temat planowanego
miejsca pami$ci o charakterze muzealnym, które, gdy ju" powstanie, b$dzie skutki mog%o
g%$boko oddzia%ywa( jako miejsce dokumentacji i edukacji o ucieczce i wyp$dzeniach.

2 Decyzje historiograficzne
Cz$!( Ustawy o utworzeniu fundacji „Ucieczka, Wyp$dzenie, Pojednanie” okre!la w rozdziale 2, § 16, ust$p 1 cel fundacji nast$puj#co:
„Celem niesamodzielnej fundacji jest piel$gnowanie w duchu pojednania pami$ci
o ucieczkach i wyp$dzeniach w XX wieku w historycznym kontek!cie II wojny
!wiatowej i narodowosocjalistycznej polityki ekspansji i zniszczenia oraz jej
skutków”. Fundacja ma s%u"y( zgodnie z tre!ci# uzasadnienia ustawy „edukacji i pojednaniu”.
Polityka sformu%owa%a zadanie Fundacji w zakresie edukacji i pojednania w mo"liwie
jak najbardziej jednoznaczny sposób. G%ówny nacisk przysz%ej sta%ej wystawy Fundacji ma
zosta( po%o"ony na wyp$dzenia Niemców, zgodnie z tre!ci# uzasadnienia Ustawy. Mi$dzy
tymi dwoma wyznaczonymi zadaniami nie ma sprzeczno!ci. Tylko wystawa, której
zadaniem jest edukacja i pojednanie, przyczyni si$ do sprawiedliwej oceny wyp$dze'
Niemców. Ale oczywi!cie istnieje niejasno!(, w jaki sposób nale"y zrealizowa( tak#
wystaw$. Istnieje niebezpiecze'stwo stracenia z oczu dwóch bardzo prostych podstawowych wymogów: Wystawa musi wyra&nie pokaza(, jaka polityka doprowadzi%a do
wyp$dze'. I musi ona s%u"y( wyja!nieniu i uzmys%owieniu kategorycznej ró"nicy mi$dzy
wyp$dzeniami a dokonywanymi systematycznie zbrodniami masowymi na *ydach i innych
grupach ludno!ci.
Fundacja najwyra&niej idzie jednak inn# drog#, jak !wiadcz# o tym ostatnie wypowiedzi
jej dyrektora: my!li si$ o przedstawieniu szerokiej panoramy europejskich fenomenów
zwi#zanych z wyp$dzeniami.2 Taka perspektywa, wypróbowana ju" na wystawie
„Wymuszone drogi. Ucieczka i wyp$dzenie w Europie XX wieku” (Erzwungene Wege)
w roku 2006, jest przede wszystkim dlatego chybiona, "e nie prowadzi do g%$bszego zaj$cia
si$ problematyk# wyp$dze' i migracji przymusowej. Koncepcja wystawy „Wymuszone
drogi” sprowadza do jednego mianownika odmienne wyp$dzenia o ró"nym do!wiadczeniu
przemocy i odr$bnym tle politycznym: jest nim anonimowa w%adza nacjonalizmu
przymuszaj#cego do etnicznej homogeniczno!ci. Taki nacjonalizm uczyni% wiek XX jakoby
„wiekiem wyp$dze'”. Konkretni sprawcy i konkretne okoliczno!ci historyczne pozostaj#
2

Por. wyk%ad dyrektora „Fundacji Ucieczka, Wyp$dzenie, Pojednanie”, prof. dr Manfreda Kittela,
podczas przyj$cia frakcji Landtagu SPD dla „wyp$dzonych z ojczyzny, uciekinierów i przesiedle'ców”
(Heimatvertriebene, Flüchtlinge und Aussiedler), wyg%oszony dnia 21.04.2010 w Landtagu Bawarii –
do pobrania z: www.bayernspd-landtag.de/downl/PK10/100421Vertrieb_Kittel.pdf.
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z takiej perspektywy niewidoczne. Skupienie si$ na nowoczesnym nacjonali&mie, jako
pierwotnej albo wr$cz wy%#cznej sile sprawczej homogenizacji etnicznej i wyp$dze',
zaciera w sposób systematyczny zasadnicze ró"nice. Przesiedle' w ramach Generalplan Ost
[Generalny Plan Wschód] umotywowanych „biologi# rasow#” i po%#czonych te" z
zamiarem eksterminacji miejscowej ludno!ci, nie nale"y rozpatrywa( na tej samej
p%aszczy&nie co cz$sto brutalne, ale pozbawione zamiaru zag%ady wyp$dzenia Niemców po
II wojnie !wiatowej.
Wystawa, na której równolegle prezentuje si$ wyp$dzenia europejskie pomija
zasadnicze pytanie: co by%o ich przyczyn#, a co skutkiem? Dokumentacja o charakterze
muzealnym, która ma by( po!wi$cona wyp$dzeniom Niemców, nie mo"e pomija(
przedstawienia II wojny !wiatowej jako podstawowego kontekstu przymusowej migracji.
Proponowana w tym miejscu koncepcja podkre!la zgodnie z niniejszym znaczenie
nazistowskiej polityki ekspansji i wyniszczenia dla fenomenu przemocy w XX wieku, nie
wykluczaj#c przy tym przesz%ych wzgl. równoleg%ych przypadków polityki przemocy.
Nazistowskiej polityki nie mo"na postrzega( inaczej ni" jako permanentnej przemocy
wobec ca%kiem ró"nych grup, która prowadzi%a w konsekwencji do planowego i systematycznego wymordowania *ydów europejskich i gardz#cej cz%owiekiem polityki ekspansji
i przesiedle' w ramach Generalplan Ost. Równie" grupy ludno!ci niemieckiej we Wschodniej
Europie by%y przedmiotem narodowosocjalistycznych dzia%a' przesiedle'czych („Heim ins
Reich”). Ponadto równie" polityka stalinowska uczyni%a wiele grup ludno!ci ju" przed
II wojn# !wiatow# przedmiotem przymusowych przesiedle'. W latach od 1935 do 1938
deportowano w g%#b kraju mniejszo!ci narodowe zamieszkuj#ce na terenach przygranicznych Zwi#zku Radzieckiego takie jak Niemcy i Polacy na Ukrainie Zachodniej lub
Finowie, )otysze, Esto'czycy, Chi'czycy i Korea'czycy. Zaznaczaj#cy si$ dobitnie
w trakcie przebiegu dzia%a' wojennych ekspansjonistyczny impet polityki stalinowskiej
poci#gn#% za sob# dalsze przymusowe przesiedlenia.
Europa +rodkowo-Wschodnia i Po%udniowo-Wschodnia sta%a si$ w okresie mi$dzy 1938
a 1945 rokiem aren# ekspansjonistycznych form polityki mocarstwowej bazuj#cych na
regionalnych konfliktach mi$dzy ró"nymi grupami etnicznymi w tych krajach: i tak niszczycielska polityka Hitlera wobec Czechos%owacji wykorzystywa%a konflikty mi$dzy
Niemcami Sudeckimi a Czechami; konflikt o charakterze wojny domowej mi$dzy Polakami
a Ukrai'cami w latach 1943 / 44 by% bardzo na r$k$ zaplanowanemu przez Zwi#zek
Radziecki przesuni$ciu Polski na zachód. Wyp$dzenie by%o zarówno !rodkiem „wielkiej
polityki” jak i instrumentem lokalnych „ma%ych” podmiotów wojny domowej. Sze!cioletnie
do!wiadczenie nieograniczonej przemocy wojny prowadzi%o te" na p%aszczy&nie
indywidualnych podmiotów historycznych do wzrostu czynów przemocy w "yciu
codziennym. Propagowana i praktykowana wcze!niej przez re"im nazistowski polityka
„homogenizacji etnicznej” stymulowa%a konkuruj#ce ze sob# projekty narodowe – wyj#tkowa sytuacja wojny wydawa%a si$ dawa( podmiotom historycznym przepustk$ do mo"liwo!ci pe%nego przemocy „rozwi#zania” konfliktów etnicznych.
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Tak samo, jak nie da si$ ustali( poszczególnych – pa'stwowych lub niepa'stwowych –
sprawców wyp$dze', tak samo sam fenomen wyp$dzenia jako taki wymyka si$
precyzyjnemu okre!leniu jego granic. Je"eli na przyk%ad dzisiaj mówi si$ o „deportacjach”
Litwinów na Syberi$ w czerwcu 1941 roku, to tylko dlatego, "e ci Litwini powrócili pó&niej
na Litw$. Ale dla ludzi, których ona dotyczy%a, w czerwcu 1941 roku wcale nie by%o to
pewne, a ich „deportacja” z ich ówczesnego punktu widzenia nie by%a niczym innym ni"
wyp$dzeniem. Bardzo cz$sto ze wzgl$du na niezno!ne warunki "yciowe lub te" zbli"aj#cy
si$ front powstawa% sytuacyjny przymus opuszczenia ojczyzny. Poczynaj#c od zimy
1944 / 45 roku strach przed rzekomymi, szerzonymi przez propagand$, ale i rzeczywistymi
okrucie'stwami ze strony "o%nierzy Armii Czerwonej, powodowa% masow# ucieczk$ ludno!ci z niemieckiego wschodu. Równie" po zako'czeniu dzia%a' wojennych na wielu tych
terenach zaobserwowa( mo"na by%o polityk$ antyniemieck#, która poprzez !wiadome
zaniedbywanie ludno!ci niemieckiej powodowa%a, i" sytuacja "yciowa Niemców stawa%a si$
coraz trudniejsza, i tym samym czuli si$ zmuszeni do opuszczenia ojczyzny, jeszcze zanim
rozpocz$to zorganizowane, przymusowe przesiedlenia.
Od fenomenów wymuszonej ucieczki wzgl. wyp$dzenia wskutek celowych dzia%a'
pa'stwowych lub wynikaj#cych z danych okoliczno!ci nale"y z zasady odró"nia( praktyki i
plany o charakterze ludobójstwa, które dotyczy%y *ydów, ale i tak"e Sinti i Romów,
Polaków i innych grup ludzi. I tak Holocaust poprzez masowe deportacje i nast$puj#ce po
nich systematyczne mordowanie *ydów, z jasno zdeklarowanym celem ich ca%kowitej
zag%ady, posiada charakter, który zdecydowanie wyró"nia go spo!ród migracji przymusowych. Wymordowanie milionów ludzi doprowadzi%o do bezpowrotnego wymazania
zarówno pami$ci rodzinnej, jak i kultury pami$ci ca%ych grup spo%ecznych. Zag%ada
polskich elit prowadzona przez nazistów w systematyczny sposób, niezwykle brutalne
prze!ladowanie rzekomych przeciwników „nowego porz#dku” oraz polityka „Umvolkung”
(wymuszona zmiana sk%adu etnicznego spo%ecze'stwa) na terenach okupowanych
kosztowa%o "ycie dwóch do trzech milionów Polaków (obok milionów polskich *ydów).
Procesy wyp$dzania i przymusowych przesiedle', zwi#zane z okupacj# nazistowsk#
i okupacj# sowieck# na wschodnich terenach Polski mi$dzy 1939 i 1941 rokiem, dotyczy%y
w dotkliwy sposób Polaków, jak równie" Esto'czyków, )otyszy, Litwinów, Ukrai'ców
i Bia%orusinów – i to z bardzo tragicznymi skutkami dla indywidualnych oraz rodzinnych
losów poszkodowanych. W przypadku wyp$dze' niemieckich i innych grup narodowo!ciowych by%o wiele ofiar. Lecz "ycie spo%eczne wi$kszo!ci wyp$dzonych mog%o by(
kontynuowane w innych miejscach, a tradycje rodzinne i grupowe mog%y pozosta( tam dalej
"ywe. Nale"y pokaza( t$ ró"nic$ w porównaniu z polityk# ludobójstwa, jednocze!nie nie
bagatelizuj#c okrucie'stwa wyp$dze'.
W celu odpowiedniego przedstawienia tych procesów historycznych w ramach wystawy
proponowana w tym miejscu koncepcja stawia na modu%y topograficzne, na prezentacj$
na bazie miejsc wspó%"ycia i przymusowej migracji takich jak np. Breslau / Wroc%aw,
Aussig / Ústi nad )ab# lub Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne. Niezwykle z%o"onym procesom
wyp$dze', zapocz#tkowanych przez Niemców i Sowietów, które potem, pod koniec wojny,
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odbi%y si$ równie" na ludno!ci niemieckiej w Europie +rodkowo-Wschodniej i Po%udniowoWschodniej, sprosta( mo"na najlepiej, pokazuj#c przebiegaj#ce cz$sto równolegle lub
stoj#ce w zwi#zku przyczynowo-skutkowym wyp$dzenia w konkretnych miejscach
historycznych. Przyjrzenie si$ takim miejscom przyczynia si$ do oderwania od
jednowymiarowych sposobów ich wyt%umaczenia, prze%amania prostego schematu ofiarasprawca, i pytania o zwi#zek pomi$dzy pa'stwowym planowaniem a indywidualnym
dzia%aniem poszczególnych ich sprawców. Nieodzowne jest równie" zaakceptowanie z%o"ono!ci historycznej, w której ofiary mog%y sta( si$ sprawcami i odwrotnie. Wskutek wojny
i przymusowych migracji w realnych i symbolicznych topografiach powsta%y „puste
miejsca”, które przez nowoprzyby%ych zosta%y oswojone i przetransformowane, cz$sto przy
pomocy w%asnych traumatycznych do!wiadcze'. Jednocze!nie liczne migracje przymusowe
doprowadzi%y do nowego s#siedztwa, to znaczy do jedynie tymczasowego lub te" trwa%ego
wspó%"ycia dawnych i nowych mieszka'ców. Dla wyp$dzonych ich miejsca pochodzenia
cz$sto stawa%y si$ lieux de mémoire, miejscami pami$ci, które, nostalgicznie ukazywane
w lepszym !wietle, oddzia%ywa%y na zadomowienie si$ wysiedlonych w nowym miejscu.
Po latach milczenia i braku kontaktu zacz$to, równie" dzi$ki inicjatywom grup ko!cielnych
oraz otwartej polityce, organizowa( wielorakie spotkania. Bra%y w nich udzia% najrozmaitsze
grupy spo%ecze'stwa, równie" dawni wyp$dzeni. Integruj#ca si$ Europa dodatkowo
przyspieszy%a ten kierunek rozwoju, w którym partnerstwa lokalne przyj$%y funkcj$ silnych
pomostów ponad granicami. Lieux de mémoire pokole', które prze"y%y wyp$dzenia,
dawnych i nowych mieszka'ców poszczególnych terenów, zmienia%y si$ pod wp%ywem
dorastaj#cych kolejnych pokole' w miejsca kompleksowych, wieloetnicznych wspomnie'
i regularnych mi$dzynarodowych spotka'.
W dalszej tre!ci niniejszego opracowania obja!niona zostanie proponowana koncepcja
wystawy. Najpierw skupimy si$ na czterech zorientowanych problemowo strategiach
podej!cia do tematu, na podstawie których mog# by( stawiane pytania – dzi$ki nim b$dzie
mo"na lepiej zrozumie( przyczyny, powody, okoliczno!ci, procesy, skutki i oddzia%ywania
migracji przymusowych. Nast$pnie zostanie zaprezentowana zasada topograficznej
modularyzacji, która ma stanowi( podstaw$ dla przysz%ych wystaw fundacji, oraz trzy
wybrane przyk%ady jej miejsc prezentacji.

3 Ucieczka, Wyp#dzenie, Integracja: strategie podej$cia
do tematu zorientowane problemowo
3.1 Pa!stwo – Naród – Rasa
Dla zrozumienia masowych brutalnych przesuni$( ludno!ci w XX wieku niezb$dne jest rozpatrywanie na p%aszczy&nie pa'stwowej w%adzy porz#dkuj#cej i kszta%tuj#cej. Wyp$dzenia
i migracje przymusowe zdarzaj# si$ w nowoczesnej historii rzadko bez dzia%a' ze strony
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pa'stwa. Nowoczesne pa'stwo (narodowe) dysponuje zró"nicowanym aparatem administracyjnym, profesjonaln# kadr# urz$dników oraz znaczn# liczb# naukowych ekspertów
zajmuj#cych si$ klasyfikacj# i regulacj# ludno!ci. Taka pa'stwowa infrastruktura dzia%a%a
regulacyjnie i dyscyplinuj#co; a w ekstremalnych przypadkach s%u"y%a urzeczywistnieniu
celów polityki eksterminacyjnej. Wystawa powinna uwzgl$dnia( ten ewentualny potencja%
przemocy w%adzy pa'stwowej. Przy czym pierwszoplanowe znaczenie ma to, w jaki sposób
instytucje pa'stwowe i poszczególne podmioty historii uczestniczy%y w realizacji polityki
zmierzaj#cej do homogenizacji lub umo"liwi%y j# dopiero dzi$ki swoim zasobom.
Szczególnie w po%owie XX wieku dzia%ania pa'stwa odnosz# si$ do kategorii narodu,
rasy, lub w przypadku sowieckim do klasy spo%ecznej. Wystawa o tematyce po!wi$conej
ucieczkom i wyp$dzeniom musi, je!li chce pokaza( pa'stwo jako sprawc$ historii,
dok%adnie rozró"nia( wzorce porz#dkuj#ce narody i rasy. Skupienie si$ na nacjonalizmie
jako ogólnoeuropejskim przyczynowym czynniku dla zjawisk wyp$dzenia, jak to planuje
fundacja, nie jest w tym przypadku wystarczaj#ce, poniewa" nie chodzi bynajmniej
wy%#cznie o „homogenizacj$ etniczn#”. Pa'stwo, które pojmuje si$ jako reprezentanta
narodu, a wi$c jako pa'stwo narodowe, podnosi jednolit# kultur$ narodow# do rangi wzorca
przewodniego ukszta%towanego przez wspóln# mitologi$, j$zyk i histori$. Nieuchronnym
skutkiem kulturalnej koncepcji narodu jest konstruowanie etnicznych wi$kszo!ci i mniejszo!ci. Polityka wyparcia i wyniszczenia skierowana do osoby rasowo odmiennej poci#ga
za sob# natomiast ca%kiem inne konsekwencje.
To, "e nowoczesne pa'stwo narodowe nie d#"y%o w naturalny sposób do polityki, która
w ko'cu prowadzi%a do wysiedlania mniejszo!ci, mo"na pokaza( dobitnie na przyk%adzie
Czechos%owacji w okresie mi$dzywojennym: wprawdzie pa'stwo w rozumieniu pa'stwa
narodowego wywy"sza%o rol$ narodu czechos%owackiego jako wi$kszo!ci i redukowa%o
pozycj$ Niemców, W$grów i Polaków do ich roli jako mniejszo!ci, ale wszyscy mogli
partycypowa( w demokracji i korzysta( z praw obywatelskich.
Jednak nie by%o w okresie mi$dzywojennym jakiego! na powa"nie traktowanego planu
politycznego, który zmierza%by do wyparcia lub wr$cz wysiedlenia Niemców. W Polsce
kwestia etniczno-kulturalnego kszta%tu narodu pozosta%a sporna a" do ko'ca okresu
mi$dzywojennego (1939). Z wizj# odtworzenia „dawnej Rzeczypospolitej”, tzn. pa'stwa
wieloetnicznego i wielowyznaniowego z okresu przedrozbiorowego konkurowa% projekt
etnicznie jak i wyznaniowo (a wi$c potencjalnie wykluczaj#cego nie-katolików, np. przede
wszystkich *ydów) homogenicznego narodu. Opcja wykluczenia mniejszo!ci wyznaniowych lub „etnicznych” z obywatelstwa, nawet w drodze czystki etnicznej, do ko'ca
istnienia Drugiej Rzeczypospolitej nie by%a jednak w stanie uzyska( wi$kszo!ci politycznej.
Odmienn# kategori# jest koncepcja %adu politycznego, która od roku 1933 przybiera%a
w Niemczech posta( polityki pa'stwowej – wywodz#ca si$ z socjodarwinistyczego
rozumienia narodu jako podstawy kolektywnego dzia%ania politycznego. „Wspólnota
narodowa” (Volksgemeinschaft) porusza%a si$ zgodnie z tym nie na zamkni$tym obszarze
swego pa'stwa, lecz „d#"y%a” do dynamicznej, ekspansywnie pojmowanej „przestrzeni
"yciowej” (Lebensraum). Takie wyobra"enie polityczne mia%o na celu wyparcie lub
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wyniszczenie jednostki rasowo odmiennej i przybiera%o konkretn# posta( w dokumentach
politycznych takich jak Generalplan Ost.
Poprzez ukierunkowane problemowo podej!cie do tematu „Pa'stwo – Naród – Rasa” na
wystawie zostan# zaprezentowane d#"#ce do homogeniczno!ci pa'stwa narodowe, plany
„rasowo-biologiczne” i praktyki nazistowskich Niemiec, a zatem social engineering ró"nych
politycznych form sprawowania w%adzy. Przy czym maj# zosta( uwzgl$dnione zarówno
pa'stwowe, jak i niepa'stwowe podmioty historii ponosz#ce odpowiedzialno!( za
przymusowe migracje. Jednocze!nie ma zosta( opisana perspektywa poszkodowanych i ofiar.

3.2 Koegzystencja
Taka zorientowana na problem perspektywa wskazuje na wspó%"ycie starych i nowych grup
ludno!ci na terenach dotkni$tych wyp$dzeniami. Chodzi przy tym o interakcje spo%eczne
i ich polityczne, prawne i ekonomiczne uwarunkowania – przed, w trakcie i po przymusowych migracjach. Spo%ecze'stwa heterogeniczne pod wzgl$dem etnicznym,
wyznaniowym i kulturowym nadawa%y charakter topografiom Europy Po%udniowej, +rodkowej i Wschodniej a" do II wojny !wiatowej. Z perspektywy historii "ycia codziennego
maj# zosta( na!wietlone obszary dzia%ania podmiotów historii. Pod poj$ciem "ycia
codziennego nie rozumie si$ w tym przypadku tego, co zwyczajne, ci#gle si$ powtarzaj#ce,
lecz stawia si$ pytania o mo"liwo!ci poszczególnych jednostek w zakresie przyswajania
otaczaj#cych ich struktur i ich zmiany. Pojedynczy cz%owiek nie jest tym samym
postrzegany jedynie jako przedmiot dzia%a' pa'stwa.
Perspektywa taka jest o tyle wa"niejsza, "e nie chodzi w tym przypadku o nostalgiczne,
niemal statyczne spojrzenie na „dawne tereny osadnictwa niemieckiego”, lecz o wielorakie
interakcje spo%eczne, które charakteryzowa%y si$ niezmiern# ró"norodno!ci#, i kszta%towane
by%y równie" przez ramy polityczne, prawne i ekonomiczne. Ten nowy sposób podej!cia
powinien zdecydowanie wyostrzy( spojrzenie na szerokie spektrum mo"liwo!ci traktowania
ró"nic socjalnych, kulturowych, etnicznych i wyznaniowych.
Codzienne stosunki mi$dzyludzkie w "yciu gospodarczym tak samo jak i "yciu
spo%ecznym i kulturalnym ju" przed II wojn# !wiatow# nie by%y bynajmniej wolne od
konfliktów. Mimo to podmioty historii dysponowa%y rozleg%ym repertuarem mo"liwo!ci
negocjacyjnych, wspieranym przez mo"liwo!ci prawne takie jak na przyk%ad system
ochrony mniejszo!ci narodowych wypracowany przez Lig$ Narodów. W szczególno!ci
konieczne b$dzie pokazanie, jak akurat w kontek!cie wojny i dyktatury niszczone by%y stosunki spo%eczne i jakie mo"liwo!ci dzia%ania pozostawa%y podmiotom w wyj#tkowym stanie
wojny. S#siedzi stawali si$ mordercami, !wiadkami akcji eksterminacyjnych i odnosz#cymi
korzy!ci z wyp$dze'.
W uzupe%nieniu do podej!cia zorientowanego problemowo „Pa'stwo – Naród – Rasa”
uwypuklone maj# wi$c zosta( odpowiednie obszary dzia%ania indywidualnych podmiotów
historii. W ten sposób prze%amane zastan# systemowe narracje ramowe i pozornie
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nieuchronne procesy rozwojowe. Wystawa ma w szczególno!ci sk%oni( zwiedzaj#cego do
odkrycia przypadkowo!ci sytuacji historycznych. Ca%kiem konkretnie trzeba b$dzie
postawi( pytania o to, kto i w drodze jakich klasyfikacji stawa% si$ ofiar# przemocy
i wyp$dzenia. Wa"n# rol$ ogrywa%y przy tym centralne dla nazistowskiego porz#dku
politycznego elementy rasizmu i antysemityzmu, które w swej morderczej, zmierzaj#cej do
„czysto!ci rasowej” i zdobycia „przestrzeni "yciowej” konsekwencji prowadzi%y nie tylko
do masowych wyp$dze' i deportacji, lecz tak"e do masowych mordów na *ydach europejskich oraz planów i praktyk eksterminacyjnych wobec tak zwanych „s%owia'skich
podludzi” (slawische Untermenschen). Jednak tak"e innym porz#dkom politycznym przy
okazji II wojny !wiatowej nieobce by%y wyobra"enia radykalnego spo%ecznego wykluczenia, aczkolwiek ekstremalna biologizacja narodowego socjalizmu jawi si$ jako jedyna
w swoim rodzaju. Ustanowienie „obco!ci”, która poprzedza%a wyp$dzenia, mog%o
rozpoczyna( si$ od ca%kiem ró"norodnych spo%ecznych wyobra"e' odno!nie porz#dku
(które czyni%y kryteriami wykluczenia klasyfikacje nie tylko biologiczne, lecz tak"e
socjalne), bazuj#cych tak"e na do!wiadczeniach z dziedziny „!wiata spo%ecznego”
podmiotów historycznych. Wystawa ma pokaza(, jaki wp%yw mia%y takie wyobra"enia
odno!nie porz#dku na dane spo%eczno!ci lokalne.

3.3 Integracja
Historyczne do!wiadczenie ucieczki i wyp$dzenia nie ko'czy si$ wraz z przybyciem na
nowe miejsce. Jako integralny sk%adnik fenomenów migracji szczególnego znaczenia
nabieraj# procesy integracji. Pod poj$ciem integracji rozumie si$ w tym przypadku
wielostronny, socjalny i kulturowy proces adaptacji zachodz#cy mi$dzy grupami ludno!ci
nap%ywowej a ludno!ci# rodzim#. Takie po cz$!ci stymuluj#ce konflikty procesy akulturacji
zachodz#ce mi$dzy ludno!ci# rodzim# a nap%ywow#, które w Republice Federalnej
Niemiec, w NRD i w Polsce ostatecznie si$ powiod%y, nale"y rozpatrzy( w okresie od
czasów powojennych a" po wspó%czesno!(.
Po przybyciu do nowego !rodowiska reakcje imigrantów by%y bardzo zró"nicowane:
natychmiastowa lub nast$puj#ca pó&niej dalsza migracja, powrót do punktu wyj!cia lub
osiedlenie si$ na sta%e w nowej ojczy&nie. Nale"y postawi( pytania, w jakim stopniu
integracj$ w danym przypadku mo"na traktowa( jako asymilacj$, a zatem jako d%ugotrwa%y
powszedni proces, w którym po up%ywie kilku pokole' na znaczeniu traci%y ró"nice mi$dzy
starymi i nowymi mieszka'cami. Bezpo!rednio z tym wi#"# si$ ewentualne zmiany cech
to"samo!ci: na przyk%ad, kto i jak d%ugo czu% si$ wyp$dzonym lub obcym? I dlaczego?
Dalej istotne s# nast$puj#ce kwestie. Jakie ramy socjalne i prawne mia%y decyduj#ce
znaczenie przy ocenie, czy ten wielowarstwowy proces integracji ludno!ci rodzimej z
imigrantami by% odbierany jako „udany” lub czy by% postrzegany na poziomie indywidualnego do!wiadczenia jako nieudany. Jak budowa%y si$ (wzgl$dnie odbudowywa%y)
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socjalne spo%eczno!ci imigrantów i w jakich spo%ecznych i politycznych kolektywach
organizowano pami$( o dawnej ojczy&nie? W jakich celach?
Uwzgl$dnione zostan# równie" kolejne migracje na dane tereny, b$d#ce punktem
wyj!cia dla przemieszcze' ludno!ci. Do tego zalicza si$ ponowne zasiedlenie terenów
przygranicznych opuszczonych przez Niemców z Czech, jak i równie" integracja terenów,
które zmieni%y swoj# przynale"no!( pa'stwow# wskutek zaprowadzenia nowego porz#dku
geopolitycznego w Europie +rodkowo-Wschodniej, takich jak nowe pó%nocno-zachodnie
tereny Polski. Na bazie tych przyk%adów mo"na uwypukli(, jakie d%ugotrwa%e skutki mia%a
wojna i brutalne przesuni$cia ludno!ci na spo%eczne stosunki mi$dzyludzkie, jak
przekazywane dalej by%y poczucie obco!ci lub tymczasowo!ci – a w szczególno!ci
w przypadku tych, którzy sami nie emigrowali, lecz nad g%owami których przesuni$to
granice terytorialne. Ponadto nale"y uwzgl$dni( – jako porównanie i uzupe%nienie – nap%yw
ludno!ci nie b$d#cy wynikiem wojny, zachodz#cy w II po%owie XX wieku i zwi#zane z nim
historie integracji.

3.4 Pami"# i spotkanie
W czwartej strategii podej!cia rozpatrywana b$dzie trwaj#ca do dzisiaj refleksja o migracjach
przymusowych w latach 1938 – 1950 i ich skutkach. W jej ramach stawiane s# pytania
o stosunek osób bezpo!rednio dotkni$tych jak i równie" spo%ecze'stw / pa'stw europejskich
w ogóle do historycznych wydarze' zwi#zanych z ucieczk# i wyp$dzeniem, który wskutek
rozwoju politycznego i transformacji spo%ecznych ulega% silnym zmianom. Pod uwag$ b$d#
brane oprócz pa'stwowych form polityki historycznej, które mia%y niekiedy tabuizuj#cy po
represyjny charakter, lub materialnych "#da' odszkodowawczych i roszcze' moralnych ze
strony stowarzysze' ofiar, równie" zaanga"owanie poszczególnych osób dotkni$tych
wyp$dzeniami lub inicjatyw obywatelskich. Przyczynia%y si$ one cz$stokro( dzi$ki kontaktom
mi$dzyludzkim do dialogu, do wymiany i pojednania. Szczególnie ciekawe dla zwiedzaj#cych
mog%oby by( zestawienie nabrzmia%ej konfliktami polityki wobec przesz%o!ci niemieckich
zwi#zków wyp$dzonych i ziomkostw z politycznymi i spo%ecznymi reakcjami na terenach,
z których si$ wywodz#, mo"e na przyk%adzie reakcji na ogólnokrajowe spotkania wyp$dzonych. Nale"y równie" zaj#( si$ tematem, jak wyp$dzeni i przymusowo przesiedleni
postrzegali samych siebie. Przy czym nale"y uwzgl$dni( nie tylko ofiary niemieckie, lecz
tak"e polskie, ukrai'skie, czeskie i inne. Indywidualne autointerpretacje nale"y zestawi(
z kolektywnymi interpretacjami wyp$dze' i migracji przymusowych.
Dzi$ki strategii podej!cia „pami$( i spotkanie” mo"liwe b$dzie przedstawienie
ró"norakich fenomenów historyczno-kulturowych – jako tak zwanych „miejsc pami$ci”
oraz uwypuklenie przy tym zarówno procesów rozwojowych w obr$bie spo%ecze'stw
niemieckiego, polskiego, czeskiego, s%owackiego, w$gierskiego lub innych jak i równie"
fenomenów ponadnarodowych. Takie podej!cie mo"na z powodzeniem „rozlokowa(”
w modu%ach topograficznych opisanych w kolejnym rozdziale – na przyk%adzie lokalnych
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(ojczy&nianych) izb pami$ci („Heimatstube”), muzeów regionalnych i krajowych, pomników i miejsc pami$ci, ksi#"ek o tematyce „ojczy&nianej” i beletrystyki, miast partnerskich
i patronackich, opracowa' literackich, filmowych, muzycznych i teatralnych lub publicznych kontrowersji politycznych i medialnych.

4 Miejsca ucieczki, wyp#dzenia i integracji:
Modularyzacja topograficzna jako zasada wystawy
Historia dzieje si$ w przestrzeni, w konkretnych miejscach. Nie charakteryzuje si$ ona
drobiazgowym rozk%adem sk%adaj#cych si$ na ni# poszczególnych %a'cuchów zdarze', lecz
tym, "e w miejscu zdarze' historycznych nigdy nie ma tylko jednej „historii”, "e zawsze
kilka „historii” dzieje si$ jednocze!nie, czasem nawet pozostaj#cych w sprzeczno!ci
ze sob#. Konkretne miejsce jest nie tylko nieruchom# scen# dla takich historii, lecz samo
w sobie stanowi integralny sk%adnik tych wielorakich i sprzecznych procesów. Z tego
wzgl$du nale"y dla wystaw fundacji „Ucieczka, Wyp$dzenie, Pojednanie” zastosowa(
podej!cie topograficzne. Opowiadane zdarzenia zag$szczaj# si$ w miejscach, a te staj# si$
strukturalnym elementem wystawy.
Dzi$ki topograficznej zasadzie narracji mo"na dok%adnie pokaza( na wybranych
przyk%adach, jak splecione by%y ze sob# liczne procesy migracyjne w XX wieku w obr$bie
jednej, stanowi#cej jedynie ma%y wycinek przestrzeni. Brane s# pod uwag$ tak"e komponenty spo%eczne, socjalne, ekonomiczne i kulturowe posiadaj#ce specyficzny potencja%
wyja!niaj#cy, które mo"na obrazowo zaprezentowa( zwiedzaj#cym wystaw$. Dzi$ki ich
zaprezentowaniu jako punktu wyj!ciowego i docelowego dla ruchów migracyjnych niekiedy
ró"nych grup, miejsca te nabieraj# wyrazisto!ci dodatkowo jako ponadnarodowe miejsca
pami$ci i zapomnienia.
Stosuj#c zasad$ topograficznej modularyzacji nie pod#"a si$ w stron$ mniej lub bardziej
abstrakcyjnej „wielkiej narracji”, lecz raczej w kierunku po%#czenia poszczególnych historii
mikroregionalnych i mikrolokalnych. Takie podej!cie wynika z przekonania, "e z%o"ony
i cz$sto w du"ym stopniu na%adowany emocjami historyczny stan rzeczy nale"y zaprezentowa( na bazie zestawu samodzielnych, ale po%#czonych ze sob# elementów w taki
sposób, by by% on dla wielu zwiedzaj#cych jednocze!nie %atwy do uchwycenia na poziomie
indywidualnym i racjonalnie przyswajalny.
Przy wyborze prezentowanych miejsc nale"y kierowa( si$ punktami wyj!ciowymi
i docelowymi ucieczki, wyp$dze' i wysiedle' Niemców w kontek!cie II wojny !wiatowej.
Taki wybór pokazuje na konkretnych przyk%adach migracje przymusowe Niemców, bez
woli pos%u"enia si$ nim jako my!l# przewodni# uniwersalnej, niweluj#cej europejskiej
„narracji o ofiarach”. Co wi$cej dzi$ki takiemu podej!ciu maj# sta( bardziej zrozumia%e
przyczyny i skutki kompleksowych i skomplikowanych przemieszcze' ludno!ci oraz
d%ugotrwa%e procesy migracyjne w Europie.
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Przyk%adami narracyjnego i tematycznego potencja%u modu%ów topograficznych mog#
by(, jak to przedstawiono w kolejnych rozdzia%ach, Wroc%aw / Breslau, Ústi nad )ab# /
Aussig an der Elbe lub Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne.
Równie dobrze inne miejsca Europy +rodkowej, Wschodniej i Po%udniowej nadawa%yby
si$ do zilustrowania procesów przymusowej migracji, integracji i ich historyczno-kulturowego przetworzenia. Uzupe%niaj#co mo"na by%oby dokona( wyboru tak"e miejsc w starej
Republice Federalnej Niemiec i w NRD celem przedstawienia integracji uciekinierów
i wyp$dzonych.

4.1 Wroc$aw / Breslau
Wroc%aw (Breslau) ze swoimi wielorakimi do!wiadczeniami historycznymi (przynale"no!(
terytorialna do Korony Polskiej, do Czech, do imperium Habsburgów i do Prus) le"y na
typowym dla Europy +rodkowej terenie pogranicza i styku kultur. Miasto to stanowi
przyk%ad kompletnej wymiany ludno!ci: z niemieckiego Breslau sta%o si$ w wyniku
prze!ladowa' *ydów, a potem wskutek ucieczki i wyp$dzenia Niemców i osiedlenia si$
Polaków polskim Wroc%awiem. Po%o"one na wschodnich peryferiach Cesarstwa Niemieckiego miasto ju" w okresie Republiki Weimarskiej „uzyska%o” znacz#c# pozycj$ w retoryce
niemieckiego „Volkstumskampf” (walki narodowo!ciowej) i uchodzi%o za jeden z „bastionów niemieckiego Wschodu”. Pierwsze wyp$dzenia rozpocz$%y si$ po przej$ciu w%adzy
przez narodowych socjalistów i dotyczy%y *ydów wroc%awskich. Z ok. 20.000 *ydów
wroc%awskich do chwili rozpocz$cia wojny uda%o si$ wyemigrowa( niemal po%owie,
pozosta%ych – z wyj#tkiem ok. 150 osób pozostaj#cych w „ma%"e'stwach mieszanych” –
deportowano i wymordowano latach 1941 – 1944. W trakcie wojny sk%ad mieszka'ców
miasta ulega% dalszym zmianom wskutek przeniesienia wa"nych zak%adów zbrojeniowych
i przemieszczenia robotników przymusowych do Wroc%awia. Ofensywa zimowa Armii
Czerwonej spowodowa%a od stycznia 1945 roku spot$gowany nap%yw uciekinierów z po%o"onych dalej na wschód terenów Rzeszy oraz gwa%towny przyrost ludno!ci we Wroc%awiu.
Zbyt pó&no zainicjowana przez w%adze nazistowskie i Wehrmacht oraz chaotycznie przebiegaj#ca ewakuacja miasta w styczniu 1945 roku poci#gn$%a za sob# – podobnie jak
pó&niejsze obl$"enie „Festung Breslau” („twierdzy Breslau”) – wiele ofiar. Gdy Wroc%aw
w drodze postanowionego przez aliantów „przesuni$cia na zachód” przypad% nast$pnie
Polsce, miasto by%o bardzo zniszczone. Pozostawa%a w nim jeszcze bardzo du"a liczba
ludno!ci niemieckiej, która wzrasta%a w ci#gu ca%ego roku 1945, bowiem wielu
uciekinierów próbowa%o po zako'czeniu wojny powróci( w swoje strony rodzinne.
W polskich planach terytorialnych dotycz#cych okresu powojennego Wroc%aw nie
odgrywa% pocz#tkowo wi$kszej roli; dopiero po ca%kowitym zniszczeniu Warszawy po
Powstaniu Warszawskim w 1944 pojawi%y si$ glosy nawo%uj#ce do rekompensaty za polsk#
stolic$ w postaci tej dolno!l#skiej metropolii. W miesi#cach nast$puj#cych bezpo!rednio po
zako'czeniu wojny zaistnia%a z%o"ona trójstronna konstelacja stosunków mi$dzy sowieckimi
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komendantami wojennymi, polskimi jednostkami administracyjnymi a ludno!ci# niemieck#,
które usi%owa%y odbudowa( stare struktury administracyjne wzgl. ustanowi( nowe formy
organizacji politycznej („stowarzyszenie antyfaszystowskie”).
Ju" od wiosny 1945 tak"e polscy wyp$dzeni ze wschodnich terenów Polski, które
przypad%y Zwi#zkowi Radzieckiemu, przybywali na Dolny +l#sk i do Wroc%awia, gdzie
polskie w%adze boryka%y si$ ze szczególnymi trudno!ciami w zakresie zapewnienia
warunków bytowych tym cz$sto ca%kowicie pozbawionym !rodków do "ycia i wycie'czonym ludziom. Zanim w lutym 1946 rozpocz$to masowe przymusowe wysiedlenie
Niemców (które by%o równie" kontynuowane jeszcze d%ugo potem), mo"na by%o odnotowa(
pewne przejawy „"ycia s#siedzkiego” a (ze wzgl$du na niezwykle ograniczone warunki
mieszkaniowe) tak"e cz$sto wspó%"ycia Niemców i Polaków.
Przy czym warunki "yciowe Niemców ulega%y gwa%townemu pogorszeniu. Wykorzystywano ich do prac przymusowych, wyrzucano z mieszka' i umieszczano w cz$sto &le wyposa"onych lokalach zbiorczych; byli oni poddawani dzia%aniom dyskryminacyjnym – jak
np. wprawdzie do!( szybko uchylonemu obowi#zkowi „oznakowania”. a nierzadko stawali
si$ tak"e ofiarami rabunków, przemocy i samowoli, tak wi$c w trakcie roku 1945 ch$(
opuszczenia coraz bardziej obcej ojczyzny przybiera%a wyra&nie na sile. Oprócz mo"liwie
jak najbardziej efektywnego wykorzystania „niemieckiej si%y roboczej” do odbudowy
w%adza polska coraz wyra&niej zainteresowana by%a mo"liwie jak najszybszym pozbyciem
si$ ludno!ci niemieckiej, tak aby stworzy( miejsce dla wyp$dzonych ze wschodnich
terenów Rzeczypospolitej Polskiej z okresu mi$dzywojennego, ale i tak"e dla du"ej grupy
ludno!ci z Polski Centralnej, która w wyniku zniszcze' wojennych utraci%a swój ca%y
dobytek w swoim miejscu pochodzenia. Ponadto trzeba by%o realizowa( za%o"enie polskich
komunistów wywieraj#cych coraz silniejszy wp%yw na kszta%t polityki, zmierzaj#c# do
uczynienia z Polski etnicznie homogenicznego pa'stwa narodowego. Jednak"e na pocz#tku
roku 1946 mieszka%o w mie!cie jeszcze ok. 120.000 Niemców.
Oprócz tego Wroc%aw sta% si$ centralnym punktem zbiorczym dla polskich *ydów
ocala%ych z Holocaustu. Powracaj#cy z obozów koncentracyjnych, kryjówek i lasów
spotkali si$ z reakcj# odrzucenia w atmosferze etnicznej, teraz jednakowo" socjalistycznej
homogenizacji polskiego spo%ecze'stwa.
Poczucie pozbawienia ojczyzny by%o zatem przeznaczeniem, który przypad% w udziale
wielu grupom ludno!ci osiad%ych w powojennym Wroc%awiu: Niemcom, nara"onym na
coraz bardziej post$puj#c# marginalizacj$ i pauperyzacj$, „Polakom z Kresów”, którzy ze
wzgl$du na swoje cz$stokro( zdecydowane antykomunistyczne nastawienie (wynikaj#ce
zw%aszcza z do!wiadcze' okupacji sowieckiej z lat 1939 – 1941) byli traktowani z nieufno!ci# przez nowe elity polskie oraz *ydom ocala%ym z Holocaustu, którzy ca%kowicie bez
jakichkolwiek !rodków do "ycia próbowali stan#( na nogi w spo%ecze'stwie walcz#cym
o !rodki do prze"ycia, w którym nierzadko pokutowa%y nadal antysemickie dyskursy
i praktyki zmierzaj#ce do stygmatyzacji i wykluczenia.

Rozwa"ania nad koncepcj# wystaw fundacji „Ucieczka, Wyp$dzenie, Pojednanie”
9/09/2010 // Do pobrania z www.dt-ds-historikerkommission.de
strona 15

Nawet je!li nowi w%odarze usi%owali mo"liwie jak najszybciej spolonizowa( miasto –
równie" pod wzgl$dem wygl#du zewn$trznego – to i tak dla wielu jego mieszka'ców
pozostawa%o ono jeszcze d%ugo „obcym miastem”.
Dopiero po up%ywie dziesi$cioleci od zako'czenia wojny nast#pi%o wreszcie powszednie
„oswojenie” miasta przez nowych mieszka'ców. Objawia%o si$ to w swego rodzaju
„pewno!ci siebie” w zakresie ofensywnego traktowania kulturalnej i architektonicznej
spu!cizny miasta z „okresu niemieckiego”. Dzisiaj Wroc%aw jest otwart# na !wiat metropoli#, która w rozmaity sposób podejmuje dyskusj$ ze swoj# z%o"on# histori# i nie stroni od
otwartego podejmowania tematu masowego wyp$dzenia Niemców i uwzgl$dniania go
w historii miasta. Do takiego otwarcia si$ na histori$ przyczyniali si$ równie" liczni byli
niemieccy mieszka'cy Wroc%awia, którzy odwiedzali swoje miasto rodzinne i dzi$ki swojej
gotowo!ci do podejmowania dialogu i szczeremu zainteresowaniu miastem i jego nowymi
mieszka'cami stworzyli podwaliny pod bazuj#c# na zaufaniu komunikacj$ tak"e w zakresie
trudnych i bolesnych tematów z przesz%o!ci.

4.2 Ústí nad %ab& / Aussig
Miasto Ústí nad )ab# (Aussig an der Elbe) w pó%nocnych Czechach by%o za czasów
pierwszej Republiki Czechos%owackiej (1918 do 1938) miejscem wspó%"ycia Niemców,
Czechów i *ydów, przy czym mieszka'cy chrze!cija'sko-niemieccy stanowili zdecydowanie najwi$ksz# cz$!( ludno!ci miasta. Szybko wzrastaj#ca od XIX wieku liczba
mieszka'ców i sk%ad narodowo!ciowy by%y mi$dzy innymi wynikiem industrializacji tego
regionu i zwi#zanej z ni# migracji zarobkowej. W zwi#zku z tak zwanym „kryzysem
sudeckim” i w%#czeniem do Trzeciej Rzeszy zamieszka%ych w wi$kszo!ci przez Niemców
przygranicznych terenów Czechos%owacji po Uk%adzie Monachijskim z 29 wrze!nia
1938 roku wielu Czechów, *ydów i niemieckich antyfaszystów uciek%o w g%#b kraju.
Aussig rozwija% si$ jako siedziba okr$gu administracyjnego (Regierungsbezirk) o takiej
samej nazwie i jako centrum administracyjne nowo utworzonego „Reichsgau Sudetenland”
(okr$gu Rzeszy Kraj Sudecki). Miasto i powiat ziemski Aussig jako region wysoce
zindustrializowany mia%y poza tym znaczenie dla niemieckiej gospodarki wojennej, tak
wi$c zatrudniano tam, oprócz je'ców wojennych i robotników przymusowych ze Zwi#zku
Radzieckiego, Polski i Francji, wielu czeskich robotników z utworzonego w roku 1939
Protektoratu Czech i Moraw. Pozosta%# ludno!( "ydowsk# pozbawiono praw, wyw%aszczono, deportowano i w ko'cu w wi$kszo!ci wymordowano.
Na prze%omie 1944 / 45 znajdowa%o si$ dodatkowo w mie!cie wiele ewakuowanych
przed skutkami bombardowa' kobiet i dzieci z innych terenów Rzeszy oraz uciekinierzy
przede wszystkim ze +l#ska. Tu" po zako'czeniu wojny rozpocz$%y si$ „dzikie”
wyp$dzenia niemieckich mieszka'ców, przy czym w pierwszej fazie jako g%ówny teren
schronienia s%u"y%a Saksonia w radzieckiej strefie okupacyjnej. Wiele innych osób – cz$sto
w ekstremalnie ci$"kich warunkach - internowanych by%o w obozach i wykorzystywanych
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do pracy przymusowej. Ponadto Ústí by%o aren# jednych z najbardziej krwawych ekscesów
skierowanych wobec Niemców na terenie powojennej Czechos%owacji: dnia 31 lipca 1945
w wyniku pogromu zmar%o wed%ug dzisiejszych szacunków od 80 do 100 osób. Dzia%o si$
podczas Konferencji Poczdamskiej, na której pertraktowano tak"e na temat przymusowego
wysiedlenia Niemców ze wschodniej cz$!ci Europy.
Do roku 1947 wi$kszo!( Niemców z Ústí zosta%a wysiedlona, od roku 1946 równie" do
ameryka'skiej strefy okupacyjnej. Integracja nowo przyby%ej ludno!ci przebiega%a tak jak w
przypadku wielu innych grup wysiedle'ców zarówno w zachodnich strefach okupacyjnych
jak i w radzieckiej strefie okupacyjnej cz$sto bardzo mozolnie i z trudno!ciami. Równolegle
do tego rozpocz#% si$ proces ponownego zasiedlania miasta i regionu Ústí ludno!ci#
przyby%# z g%$bi kraju i s%owackiej cz$!ci kraju (w tym wielu Romów) oraz reemigrantami z
zagranicy. Tak"e w tym przypadku tworzenie nowego spo%ecze'stwa na czechos%owackich
terenach przygranicznych z takich heterogenicznych grup ludno!ci nap%ywowej oraz
osiad%ych od dawna mieszka'ców czeskich okaza%o si$ trudnym zadaniem integracyjnym.
Na przyk%adzie miasta i regionu Ústí / Aussig unaoczni( mo"na kilka obszarów tematycznych: industrializacj$ i migracj$ zarobkow#, nazistowsk# polityk$ okupacyjn# w
Czechach i na Morawach w%#cznie z wykorzystywaniem obcokrajowców do pracy w gospodarce wojennej, wyj$cie spod prawa, wyw%aszczenie, deportacj$ i wymordowanie *ydów,
wyp$dzenie i przymusowe wysiedlenie Niemców z Czechos%owacji, którym towarzyszy%y
brutalne zbrodnie, i wreszcie ponowne osadnictwo czechos%owackie. Tak zwana „masakra
w Aussig” jest ponadto do dzisiaj wa"nym miejscem pami$ci dla Niemców wysiedlonych
z Czechos%owacji i przyk%adem (niekiedy kontrowersyjnego) publicystycznego i historiograficznego podej!cia do tematu wyp$dze' i przymusowego wysiedlenia zarówno w
Republice Federalnej jak i w Republice Czeskiej. Dzisiaj Ústí nad )ab# w Czechach jest
centralnym miejscem bada' naukowych nad histori# Niemców w krajach czeskich;
w przysz%o!ci ma powsta( tam równie" ekspozycja czasowa po!wi$cona tej tematyce.

4.3 Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne
Na przyk%adzie Vilnius / Wilna / Wilno / Wilne nale"y pokaza(, jak II wojna !wiatowa !ci!le
wi#za%a si$ z ca%ym kompleksem pa'stwowych i niepa'stwowych form polityki przemocy.
Zalicza%y si$ do nich jako bezpo!redni skutek dzia%a' wojennych tak"e przesiedlenia
przymusowe pod koniec wojny, które w Vilnius / Wilnie, mie!cie, gdzie "y%o jedynie niewiele
osób cywilnych narodowo!ci niemieckiej, dotkn$%y zamieszka%ych tam Polaków. Na mocy
„niemiecko-sowieckiego paktu o granicach i przyja&ni” z wrze!nia 1939 roku Litwa dosta%a
si$ pod okupacj$ sowieck# Tu" przed niemieck# napa!ci# na Zwi#zek Radziecki w czerwcu
1941 deportowano z Litwy w g%#b Zwi#zku Radzieckiego ok. 20.000 ludzi – domniemanych
wrogów sowieckiego porz#dku, w tym 70 % Litwinów i 18 % Polaków. Natychmiast wraz z
niemieck# okupacj# Litwy przyst#piono do celowych akcji eksterminacyjnych skierowanych
wobec *ydów. Specjalne oddzia%y operacyjne nazistowskiej policji bezpiecze'stwa
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Einsatzkommando rozpocz$%y w czerwcu 1941 roku deportacje *ydów do Paneriai (Ponary),
w$z%a kolejowego niedaleko Wilna, gdzie nast$powa%y rozstrzelania. Ofiar# drobiazgowo
udokumentowanych w tzw. raporcie Jägera (Jäger-Bericht) akcji eksterminacyjnych dokonywanych przez Einsatzkommando 3 pad%o ju" w pierwszych miesi#cach okupacji ponad
10.000 *ydów; do ko'ca wojny wymordowano prawie wszystkich "ydowskich mieszka'ców
tego miasta, jednego z najwi$kszych o!rodków "ycia "ydowskiego we wschodniej Europie.
Odby%o si$ nie bez udzia%u litewskich s#siadów, w przypadku których nazistowska
propaganda bazuj#ca na stereotypie „"ydowskiego komunisty”, zrównanego z „sowieckim
okupantem” znalaz%a podatny grunt. I tak antysemityzm litewski uzyska% w warunkach
niemieckiej polityki wojennej ca%kiem now# logik$ przemocy, a tak"e stary konflikt mi$dzy
Litwinami i Polakami o historyczne prawo do Wilna / Vilnius nabra% pod znakiem wojny
innego charakteru. Armia Krajowa prowadzi%a swoj# walk$ partyzanck# na Litwie nie tylko
przeciwko okupantowi niemieckiemu, lecz tak"e przeciwko partyzantom sowieckim oraz
litewskim jednostkom policyjnym; a zdominowany przez Litwinów aparat administracyjny
okupowanej Litwy dba% ze swojej strony o to, aby rekrutacje robotników przymusowych do
Rzeszy Niemieckiej dotyczy%y prawie wy%#cznie Polaków. W warunkach II wojny !wiatowej
istniej#cy ju" przedtem konflikt mi$dzy Litwinami i Polakami zmieni% si$ w zaciek%# walk$,
w wyniku której pod koniec Polacy byli zmuszeni do opuszczenia Wilna. Po zdobyciu Wilna
przez Armi$ Czerwon# w lipcu 1944 roku ZSRR jeszcze we wrze!niu tego samego roku
zawar% uk%ad z lojalnym wobec w%adzy sowieckiej tymczasowym rz#dem polskim, Polskim
Komitetem Wyzwolenia Narodowego (PKWN) w Lublinie, o tak zwanej „repatriacji”
litewskich Polaków z LSSR do Polski. Do tego czasu miasto utraci%o po%ow$ swojej ludno!ci
w porównaniu z okresem przedwojennym. W mie!cie "y%o jeszcze 106.000 ludzi, w tym
8.000 Litwinów i prawie 90.000 Polaków.
Do maja 1945 aresztowano tysi#ce Polaków i nast$pnie wydalono. We wrze!niu 1946
miasto opu!ci% ostatni transport z polskimi wyp$dzonymi. W drugiej fali emigracji za czasów
Chruszczowa, w latach 1955 do 1958, wi$kszo!( pozosta%ych jeszcze Polaków opu!ci%o
miasto. Nowa stolica Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej utraci%a swoje obie
najliczniejsze grupy ludno!ci, Polaków i *ydów. Wyparcie z pami$ci i przemilczenie sta%o
si$ prerogatyw# sowieckiej polityki historycznej w odniesieniu do tego miasta, które nale"a%o
zdepolonizowa(. Równie" "ydowska przesz%o!( miasta mia%a popa!( w zapomnienie. I tak
nie wolno by%o u"ywa( polskiej nazwy miasta, a j$zyk jidysz i pami$( o Holocau!cie
stygmatyzowano. Dzisiaj polska i "ydowska pami$( o Wilnie wzgl. Wilne znajduje swoje
punkty odniesienia w muzeach i na cmentarzach miejskich !wiadcz#cych o przesz%o!ci.

5 Metody i $rodki prezentacji
Pierwsza koncepcja Federalnego Ministerstwa Kultury dla „Widocznego Znaku” z roku
2008 przewiduje w%#czenie pokolenia, które prze"y%o ucieczk$ i wyp$dzenia poprzez
przedstawienie osobistych losów i u"ycie biograficznych form narracji. Temu zaleceniu
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chce sprosta( niniejsza koncepcja %#cz#c podej!cie topograficzne z opowiadaniem
indywidualnych historii przymusowych przesiedle'ców i wyp$dzonych. Nie powinny one
jednak ogranicza( si$ do kategorii jednowymiarowych. To"samo!ci wysiedlonych pod
przymusem ludzi nie nale"y „redukowa(” do wy%#cznej kategorii „wyp$dzonych”, lecz
nale"y przedstawia( ich tak"e pod wzgl$dem innych kategorii biograficznych: np. pochodzenie, wiek, p%e(, pokolenie, warstwa spo%eczna i ukszta%towanie miejskie lub wiejskie.
W ten sposób ma uda( si$ muzealna prezentacja indywidualnych to"samo!ci, które
kszta%towa%y si$ i s# ukszta%towane na trwa%e, ale nie wy%#cznie poprzez migracj$
przymusow# – w ten sposób zostan# systematycznie uwzgl$dnione tak"e procesy integracji.
Z zasady wieloperspektywiczne podej!cie niniejszej koncepcji wymaga uwzgl$dnienia
ró"nych g%osów i ró"nych grup. Decyduj#ce znaczenie dla zrozumienia migracji
(przymusowej) maj# interakcje mi$dzy migrantami (przymusowymi) a ich wspó%obywatelami, s#siadami lub kolegami z pracy w danym regionie wyj!ciowym jak i docelowym.
Dla uzmys%owienia sobie takich interakcji nale"y na szerok# skal$ si$gn#( po osobiste
dokumenty ró"nych uczestników zdarze'. Do formy pisemnej zaliczaj# si$ listy, dzienniki,
opisy prze"y(. Do tego dochodz# !rodki audiowizualne: zarejestrowane rozmowy i
materia%y filmowe wzgl. wideo.
Zarówno ekspozycja sta%a jak i wystawy czasowe fundacji powinny by( projektowane
zgodnie z edukacyjnym charakterem jako dokumentacja historyczna, g%ównie przy wsparciu
&róde% filmowych, audio, fotograficznych i pisemnych. Trójwymiarowe eksponaty maj#
odgrywa( jedynie podrz$dn# rol$. Zrozumienie historii ma zosta( u%atwione poprzez
wyja!niaj#ce teksty z krótkimi opisami oraz uproszczone pod wzgl$dem graficznym
projekcje u%o"one w sekwencje (materia%y statystyczne, mapy geograficzne, fizyczne,
gospodarcze, spo%eczne i polityczne, podsumowuj#ce wykresy itd. Zaproponowany zwiedzaj#cym punkt widzenia nie jest pozycj# odbiorcy „prze"ywaj#cego” lecz poszukuj#cego
i stawiaj#cego pytania. Perspektyw# przewodni# jest perspektywa odbioru krytycznozdystansowanego, dlatego te" nale"y zrezygnowa( z orientacji „na prze"ycia”.

6 Grupy docelowe, odniesienia do wspó%czesno$ci i historycznodydaktyczne kwestie dot. historycznego miejsca edukacji
Wystawy fundacji skierowane s# do ró"norodnych grup docelowych. Jest to zobowi#zanie
wynikaj#ce z misji fundacji, ustawy, szacunku wobec tematu pe%nego nagromadzonych
emocji, a tak"e wobec usytuowania miejsca wystawy. Wed%ug pierwszej koncepcji
federalnego ministerstwa kultury dotycz#cej tzw. „widocznego znaku” z marca 2008 roku
oraz obja!nie' projektu ustawy dot. zbudowania Fundacji Niemieckiego Muzeum
Historycznego to przede wszystkim „m%ode pokolenie” ma zosta( w szczególny sposób
wprowadzone do prezentowanego tematu wystawy. Dlatego wystawa w pierwszej linii jest
miejscem przekazywania wiedzy i nauki, w którym klasy szkolne oraz inne grupy
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m%odzie"y powinny zosta( uwra"liwione na ten wspó%czesny obszar tematyczny, rozci#gaj#cy si$ od zbrodni wojennych poprzez wyp$dzenia albo przymusowe przesiedlenia a"
po kwestie integracji grup ludno!ci na tych terenach kraju, na których si$ osiedlili. Tym
samym u m%odych ludzi powstaje szansa rozwini$cia !wiadomo!ci z%o"onych zwi#zków
pomi$dzy naruszeniami praw cz%owieka oraz ich skutków politycznych i indywidualnych.
Misja edukacyjna obejmuje oczywi!cie równie" du"# grup$ docelow# osób
posiadaj#cych osobisty stosunek do poruszanej tematyki. Nale"# do niej ci, którzy jako
pokolenie bezpo!rednio lub po!rednio do!wiadczyli przedstawianego zjawiska wyp$dze'
i ucieczki, a tak"e ich potomków. Wraz z wystaw#, która ma by( ekspozycj# porównawcz#,
maj# oni otrzyma( okazj$ do uzupe%nienia osobistych wspomnie' poprzez umieszczenie ich
w szerszym kontek!cie historycznym oraz do!wiadczenia innych. Ponadto, powstaje szansa
rozpocz$cia dialogu mi$dzypokoleniowego na poruszane tematy.
Szczególne wyzwanie stanowi# inni zwiedzaj#cy, przede wszystkim za! uczniowie
i m%odzie" pochodz#ca z rodzin migrantów. Tutaj niezb$dne b$d# koncepcje pedagogiczne
oraz stworzenie specyficznych odniesie' do !wiata ich w%asnych prze"y(. Je"eli uda si$
u nich (równie" u innych zwiedzaj#cych) rozwin#( !wiadomo!( ówczesnych uwarunkowa'
historycznych oraz t%a politycznego Niemiec jako kraju migracji i zainteresowa( ich
tematem przymusowych migracji, wystawa spe%ni wa"ny cel.
Wystawa kieruje si$ ponadto do zwiedzaj#cych z zagranicy, którzy z powodu
centralnego po%o"enia miejsca wystawy w Berlinie stanowi( b$d# jedn# z najwi$kszych
grup zwiedzaj#cych. B$d# w!ród nich obywatele pa'stw dotkni$tych wydarzeniami wojny
i wyp$dze', postrzegaj#cy ekspozycj$ w specyficzny sposób – tym bardziej, "e niektórzy
z nich mog# mie( bezpo!redni lub po!redni osobisty stosunek do tematu. Wymaga to
wieloperspektywicznej koncepcji wystawy: cierpienie wyp$dzonych Niemców b$dzie
stanowi( co prawda !rodek ci$"ko!ci, ale nie powinno, jak w soczewce, sprawia( wra"enia
funkcji ogniskowej. Zintegrowane zostan# ze sob# ró"ne interpretacje historyczne oraz
ró"ni#ce si$ od siebie i zmieniaj#ce si$ spo%eczne wzory pami$ci.
Ogólnie nale"y wyj!( z za%o"enia, "e wi$kszo!( zwiedzaj#cych b$dzie posiada( jedynie
niewielk# i cz$sto jednostronnie ukszta%towan# wiedz$ historyczn# dotycz#c# poruszanych
tematów. Z tego wynika misja pedagogiczna, polegaj#ca na stworzeniu mo"liwie
zrozumia%ego i zró"nicowanego j$zyka wystawy. Dlatego tej zró"nicowanej publiczno!ci
nale"y odda( do dyspozycji zorientowany na grupy docelowe i przekazywanie wiedzy
odpowiedni projekt wystawy, oprowadzania, odpowiednie dla niej programy towarzysz#ce
oraz materia%y dydaktyczne, a tak"e oferty indywidualne. Powinny one uwzgl$dnia( ró"n#
wiedz$ wst$pn# oraz rozmaite horyzonty do!wiadcze', zainteresowania i motywacje,
oferowa( liczne mo"liwo!ci komunikacji i zach$ca( do analizy historycznej oraz oceny.
Ponadto ma zosta( stworzona mo"liwo!( przygotowania si$ do wystawy i utrwalania
wiedzy po jej uprzednim obejrzeniu w internecie.
Omówiona powy"ej w sposób konkretny wieloperspektywiczna koncepcja wystawy
powinna zosta( zagwarantowana równie" poprzez instalacj$ wideo, któr# mo"na
zaplanowa( jako prolog lub te" epilog ekspozycji sta%ej, ale która mo"e te" znajdowa( si$
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bezpo!rednio w centrum wystawy. W krótkich sekwencjach wywiadów nale"y%oby
zaprezentowa( wypowiedzi poszczególnych osób i ekspertów na temat historycznych i
aktualnych wydarze' zwi#zanych z ucieczk#, wyp$dzeniami, czystkami etnicznymi lub te"
innymi migracjami przymusowymi, ale równie" na temat procesów integracyjnych, emocji
zwi#zanych z ojczyzn# oraz postrzegania przez nich zjawisk historyczno-politycznych.
B$dzie tu tak"e mo"na opowiedzie( o w%asnych do!wiadczeniach, tradycjach pami$ci
rodzinnej, zainteresowaniach i zwi#zkach z tematem oraz osobistych warto!ciach. Dzi$ki
nagraniom wideo wspó%cze!ni zwiedzaj#cy wszystkich przedzia%ów wiekowych (od 14 lat)
maj# zosta( wprowadzeni na wystaw$, i jakby sami maj# sta( si$ jej przedmiotem.
Ekspozycja pomy!lana jest jako forum dyskusyjne i powinna zainspirowa( zwiedzaj#cych
do refleksji nad w%asn# wiedz#, postawami i wizerunkami historii oraz do podj$cia dyskusji
mi$dzypokoleniowej i, ewentualnie, ponadgranicznej.
Aby uwypukli( rozmaito!(, a czasami i sprzeczno!( ró"nych pozycji w stosunku do
problematyki fundacji, w prezentacji na forum wideo powinny doj!( do g%osu nie tylko
osoby z Niemiec (wyp$dzeni, niewyp$dzeni, pó&ni przesiedle'cy, dawni gastarbeiterzy
i azylanci oraz ich potomkowie), ale równie" osoby pochodz#ce z innych krajów
europejskich. Taka transnarodowa panorama dzisiejszych pogl#dów ma otworzy( ka"demu
zwiedzaj#cemu – obok historycznych informacji na w%a!ciwej wystawie – mo"liwo!(
!wiadomego przemy!lenia tematyki migracji przymusowej oraz integracji w swoim
w%asnym otoczeniu, w !wiecie, w którym "yje. W ten sposób wystawa mog%aby sprosta(
wymaganiu sformu%owanemu w pierwszej koncepcji federalnego ministra kultury na temat
tzw. „widocznego znaku” – "e muzeum ma by( „miejscem spotka' i dialogu”.

7 Miejsca b#d"ce cz#$ci" sieci powi"za& – wystawy fundacji
„Ucieczka, Wyp#dzenie, Pojednanie” jako platformy
przekazywania europejskiej wiedzy historycznej
Struktura topograficznych modu%ów wystawy wyja!nia na podstawie konkretnych przyk%adów mi$dzynarodowy wymiar tematu i reprezentuje transnarodowe otwarcie perspektywy. Pokazywane na ekspozycji sta%ej modu%y topograficzne mog# by( prezentowane na
przyk%ad jako wystawy w$drowne w Niemczech i innych krajach europejskich.
Tak samo jak modu%y mog# oddzia%ywa( twórczo na inne instytucje (muzea, instytucje
kulturalne, grupy spo%ecze'stwa obywatelskiego), by obmy!la%y w%asne koncepcje projektów wystawowych na temat historii lokalnej lub regionalnej, tak samo wystawy innych
instytucji maj# inspirowa( pracowników fundacji do dalszego rozwijania istniej#cych, ale
tak"e nowych modu%ów berli'skiej ekspozycji sta%ej.
Koncepcja federalnego ministerstwa kultury z marca 2008 roku przewiduje, "e na powierzchni ok. 400 – 600 metrów kwadratowych regularnie pokazywane b$d# uzupe%niaj#ce
wystaw$ sta%# wystawy czasowe, odnosz#ce si$ do ogólnej tematyki przymusowych
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migracji (por. te". Ustawa o Fundacji § 16 ust. 2 zd. 2). Umo"liwia to wspólne opracowywanie i prezentowanie wystaw z z instytucjami wspieranymi finansowo wg § 96 BVFG
(Ustawy o wyp$dzonych i uciekinierach), z Europejsk# Sieci# „Pami$( i Solidarno!(”, jak
równie" z muzeami krajowymi i zagranicznymi oraz innymi porównywalnymi placówkami.
W ten sposób umo"liwi si$ sta%# wymian$ z partnerami europejskimi, co doprowadzi
jednocze!nie do niezb$dnego rozszerzenia perspektywy na temat migracji przymusowej.
Na zasadzie modu%ów topograficznych na wystawach czasowych pokazywane by( maj#
równie" zjawiska przymusowej migracji XX wieku w Europie i poza ni#. Za przyk%ad
mog%yby tu s%u"y(: Srebrenica (wojna w Bo!ni w latach 90. XX wieku), Izmir / Smyrna
(konflikt grecko-turecki na pocz#tku lat 20. XX wieku) lub te" Darfur (wojna domowa
w Sudanie od 2003 roku). Wystawy te mog%yby by( realizowane albo we wspó%pracy
z partnerami na miejscu, albo w charakterze wystaw objazdowych przyje"d"a( do Berlina.
Wystawy czasowe niekoniecznie powinny by( jednak zawsze zwi#zane z zasad# topograficzn# ekspozycji sta%ej. +mia%o mo"na sobie wyobrazi( tak"e wystawy czasowe o innym
ukierunkowaniu, zorientowanym na inny problem, i kontrastywnym. Na przyk%ad mo"na by
zaprezentowa(, w jaki sposób ró"ne grupy oraz zwi#zki ofiar np. w Niemczech, Polsce,
Czechach, Grecji, Turcji, Armenii, Palestynie czy te" w Bo!ni chcia%y i mog%y przypomina(
o przymusowych migracjach.
Ta sta%a wymiania poprzez wspó%prac$ ma w najlepszym wypadku doprowadzi( do
instytucjonalizacji kontaktów, toruj#c tym samy drog$ do !cis%ej wspó%pracy merytorycznej,
wyra&nie przewidzianej w Ustawie o Fundacji. (§ 16 ust. 2 zd. 5). Na tej w%a!nie bazie
kooperacji zwiedzaj#cym wystaw$ berli'sk# wskaza( by mo"na inne miejsca, w których
przypomina si$ o wydarzeniach zwi#zanych z migracj# przymusow#. Jednocze!nie inne
miejsca wystaw powinny zwraca( uwag$ na berli'sk# instytucj$ fundacji „Ucieczka,
Wyp$dzenie, Pojednanie”.
Ukierunkowanie topograficzne mog%oby w tym znaczeniu prowadzi( do tego, by wraz
z wymienionymi partnerami wspó%pracy organizowa( na przyk%ad warsztaty historyczne,
systematyczne projekty ze !wiadkami historii oraz z zakresu oral history (por. Ustawa
o Fundacji § 16 ust. 2 zd. 4). Mog%yby one ponadto by( uzupe%niane wspólnym, zainspirowanym etnologicznie ogl#daniem codziennych i symbolicznych znaków w przestrzeni
miast, zwi#zanych z ró"nymi warstawami (przymusowych) migracji: np. poprzez w$drówk$
dzielnicami miast, ulicami, przez budynki, rynki, place, ko!cio%y lub pomniki.
Sie( wspó%pracy powstaj#ca dzi$ki kooperacjom mo"e nawi#zywa( do istniej#cych ju"
sieci wspó%pracy naukowej. W powi#zaniu z innymi partnerami fundacja w ten sposób mo"e
przej#( funkcj$ platformy europejskiej, oferuj#cej seminariom uniwersyteckim, wielonarodowym szko%om letnim, grupom szkolnym i m%odzie"owym oraz cz%onkom inicjatyw
obywatelskich miejsce do wspólnej nauki i dyskusji – do pracy na wystawach i nad
ekspozycjami.
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